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Beste leden,
Ahoy! Het is bijna zo ver: tijd voor Puerto Diablo. Inschepen kan niet meer, de
passagierslijst staat vast, de press gangs hebben hun werk goed gedaan en de
schepen staan op het punt het ruime sop te kiezen. Voor hen die nu aan boord
zijn is er geen weg meer terug. Een spannende tijd in de west ligt in het
verschiet.
Voor hen die de boot hebben gemist is er altijd de Elerion live. Er zijn nog
plaatsen en het inschrijfformulier is in deze Foliant te vinden. Mocht je het
risico niet willen nemen dan kun je de website proberen; dat gaat wat sneller.
Als je denkt dat er geen leven meer is na de gele koorts dan heb je je vergist in
de vindingrijkheid van de scenariogroep. Welke ellende zullen ze ons nu weer
voor gaan schotelen? Vast iets paars.
Voor hen die dan nog niet genoeg
hebben gehad is er in deze Foliant
ook de aankondiging voor de derde
horror . Als je al dacht dat je op de
Elerion live met vreselijke dingen
wordt geconfronteerd, kun je maar
beter thuis blijven.
Naast deze items vind je in dit
nummer een verslag van het lustrum
en het poppenspel zoals dat op het
lustrum is opgevoerd. Zo krijg je
toch nog een goede indruk van wat je
allemaal hebt gemist.
Wat je ook niet mag missen is het
tweede deel van middeleeuwse
illustraties op het web: Gilbert heeft
nog meer leuke sites gevonden die
het bekijken meer dan waard zijn. De
grote vierkante illustraties in deze
Foliant zijn afkomstig van de sites
die hij aanbeveelt. De kleine
illustraties zijn afkomstig van de fantastisch handige website
http:// members.easyspace.com/Brig/mca/clips.html
Natuurlijk vind je ook in deze Foliant: de enquete van de afgelopen live!
Gerard Bloemers, Lilian Stigter
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Enquête live XVIII
Alweer een live voorbij, waarin we hard ons best hebben gedaan om het nog
leuker en spannender te maken voor iedereen. Als we de enquêtes mogen
geloven, is dat gelukt: de algemene score ging weer een beetje omhoog tot haast
een 8, en verreweg de meeste scores zijn een paar tienden hoger als vorige keer.
Flink hoger als vorige live scoren de special effects, wat niet vreemd is met de
fantastische geloventafel! Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verbetering –
een enkele figurant gaf aan het toch niet zo naar de zin te hebben gehad, en de
lijst van tips is weer flink.

De uitblinkers
Zoals altijd had iedereen één stem. Als je meerdere namen noemde, werd jouw
punt verdeeld over die personages. Tegen de dertig deelnemers werden zo
genoemd. Hier is de lijst van iedereen met twee of meer volle punten:
¾
9,5 stemmenBeloras de gespierde Sater (“Har har har”)
¾
7,5 stemmenMus de 10-jarige
¾
5,8 stemmenHannes de blinde tovenaar
¾
4,5 stemmenGarod de smid
¾
3 stemmen
Wel-Drah de paladijn van de Generaal
¾
2,5 stemmenBaldwin Degenhart, avonturier
¾
2 stemmen
Baron August van Desselaere, Rode Ridder
¾
2 stemmen
Tintelblad de Dryade
De meest gedenkwaardige momenten
Vorige lives had iedereen eigenlijk wel een persoonlijk, eigen moment, dat het
meeste indruk had gemaakt. Deze keer waren er een paar momenten die vaker
genoemd werden, en daarbij spring het eindritueel er bovenuit. Zeker als je de
mislukte poging op zaterdagnacht er bij rekent… Niet alle beschrijvingen zullen
voor iedereen even duidelijk zijn, maar dit zijn de momenten met twee of meer
punten:
¾
12,8
¾
4
¾
3,5
¾
3,5

Ritueel genezing gele koorts
Mislukken van het ritueel zaterdagavond
Ferdinant die voor de goede zaak moet rollebollen
De pratende helm
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¾
3
¾
2,5
¾
2,5
¾
2
¾
2
¾
2

Wel-Drah krijgt een arm aangenaaid
Eind gevecht
Wijding graf Ludovicus
Bevrijding Annesta van Klaveren
De boom in met Tintelblad de dryade
Gedicht aan de sergeant

De workshops
In een nieuwe sectie van de enquête werd de interesse naar workshops gepolst.
Voor degenen die de workshops organiseren: 13 mensen gaven aan mee te
willen doen aan een wapenworkshop, 7 aan een vechtworkshop en 4 aan een
kledingworkshop. Daar naast was er ook belangstelling voor een workshop
rollenspel.

De tips
Met alle suggesties van de 76 ingevulde enquêtes zouden we een flinke Foliant
kunnen vullen. Ik herhaal hier de punten die vaker genoemd werden, en die
dingen waar jullie als Arcana leden zelf mee aan de slag kunnen. Wees gerust
dat alle andere suggesties ook door de spelleiding bekeken zijn!
Een algemene tendens, om onszelf gelijk maar een pluim te geven, is dat er
behoorlijk wat 10-en werden uitgedeeld. Een keer of zes stond er een
enthousiast ‘ga zo door’! Bij de ingevulde enquêtes zaten geen ontevreden
spelers, naast 2 of 3 ontevreden figuranten (o.a. omdat de spelers weinig
interesse toonden in hun figurantenrollen). Over de figuranten zelf stond aan de
positieve kant dat er de laatste tijd veiliger gevochten wordt (maar dat een
instructie op de figurantendag nog wel nuttig is), en dat er best nog wat
geoefend mag worden op dialogen en rollenspel. De spelers worden ook
opgeroepen om te proberen wat theatraler te vechten.
De locatie zorgde voor gemengde reacties. Het bos was mooi, maar de herberg
zelf was krap. Vooral met de slaapzaal voor 24 personen waren jullie niet blij.
Daarnaast werd de herberg ’s avonds zo rokerig dat sommige deelnemers daar
voor hun gezondheid niet binnen konden, en dat kan ook de bedoeling niet zijn.
De aankleding scoorde hoog, maar kon volgens jullie hier en daar toch wel
beter. De bosbar had wat meer in stijl gemogen. Het bos zelf vol rook zetten?
Hmm, misschien is er volgende keer wel mist… Enthousiast waren jullie over
rekwisieten als de pratende helm en de geloventafel (zelfs als je die zelf moest
figuurzagen).
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Over het papierwerk werd gezegd dat het ‘Wapen en kleding’ boekje wel een
update verdient, en dat de routebeschrijving veel duidelijker mag, vooral voor
laatkomers die in het donker moeten zoeken.
Speltechnisch waren er de
gebruikelijke
problemen
waar we mee worstelen. Ja,
de tijdstops zijn chaotisch,
maar veel deelnemers waren
blij met de herkenbare
T-shirts van de spelleiding.
Aan de andere kant, bij een
ritueel mag de spelleiding
wel wat minder in-het-oogspringend aanwezig zijn. De
spelstop na de live kwam voor een aantal deelnemers wat al te abrupt, die
hadden graag nog wat transacties afgehandeld gezien.
Er mogen best wat meer monsters rondlopen (maar het zou fijn zijn als die wat
geld of schatten bij zich hadden). Misschien is het ook wel leuk als de monsters
wat meer magie zouden gebruiken. Over magie: de spelregelgroep wordt
gevraagd nog eens naar de ‘verbruikte componenten’ te kijken – sommige
spreuken kosten al gauw 10 goud, en dan doe je ze niet zo vaak. Ook zouden
spelers graag eens een eigen spreuk ontwikkelen – als niet gelijk alle figuranten
die uit het hoofd hoeven te leren.
Veel reacties gingen over het mislukte ritueel van zaterdagnacht. Sommigen
vonden het prachtig (of in ieder geval binnenspel geloofwaardig) dat het eens
een keertje mis ging. Anderen vonden dat de spelleiding bij had moeten sturen,
omdat het ritueel er ’s nachts nog veel mooier had uitgezien. Tsja, de arme trol,
waar sinds vrijdagavond niemand iets aan vroeg (terwijl zijn naam in het oud
trols toch echt ‘Weet Alles’ betekende) werd niet eens meer serieus genomen,
toen hij de spelers kwam helpen…
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De getallen
TOTAAL
Aantal ingevulde enquêtes
76
Algemene gemiddelde score
7,8

Speler
54
7,9

Figurant
22
7,6

7,4
69 / 71
70 / 73
63 / 69
17 / 69
65 / 70

7,7
51 / 51
53 / 53
48 / 50
6 / 49
49 / 50

6,6
18 / 20
17 / 20
15 / 19
11 / 20
16 / 20

7,8
7,0
7,5

8,2
7,2
7,8

7,0
6,3
6,7

7,7
7,8
8,1
7,7

7,9
7,7
8,1
8,1

7,3
8,0
8,1
6,9

7,8
7,5
8,2
4 / 68
5 / 68

8,0
7,7
8,3
1 / 47
4 / 47

7,5
7,1
7,8
3 / 21
1 / 21

AANKLEDING
de veste
de kelder
de bosbar

7,7
7,1
7,9
7,0

7,7
7,2
7,8
7,1

7,5
6,8
8,1
6,8

AANKLEDING/VERZORGING
Kostuums
Maaltijden
Special Effects
Aankleding spelterrein

7,8
8,2
8,3
8,0
7,0

7,9
8,2
8,1
8,3
7,2

7,6
8,1
8,7
6,9
6,5

ORGANISATIE
Incheck spelers
Figurantenbijeenkomst
Spelleiding

7,7
7,7
7,7
7,9

7,9
7,7

7,6

SPEL
Naar je zin gehad ?
Volgende keer weer ?
Genoeg actie ?
Teveel dode momenten ?
Gelegenheid /info rol uitbouwen/spelen
?
Amusementswaarde
Lijnscenario
Verhaal/Scenario
In rol/binnenspel figuranten ?
In rol/binnenspel spelers ?
Eerlijk & volgens regels figuranten ?
Eerlijk & volgens regels spelers ?
LOCATIE
Accommodatie
Omgeving
Terrein te groot ?
Terrein te klein ?
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8,1

7,7
7,4

Spellokaal
Informatie figurantenrollen
Ontvangst figuranten
Briefing spelers
Logistiek

7,9
7,4
7,6
7,5
7,5

7,9
7,4
7,6

REGLEMENT
Speelbaarheid
Personagekaart
Naslagkaart voor figuranten
Gevechtssysteem
Magiesysteem

7,9
7,9
8,1
8,0
7,8
7,6

7,9
7,9
8,1
7,9
7,9

7,7
7,8
8,2
8,0
7,6
7,1

ARCANA PAPIER
de Foliant
de Wilde Post
Spelers/figuranteninformatie
"Informatie Nieuwe Leden"
"Wapenrusting & Kleding"

7,8
7,7
7,9
7,7
7,9
7,8

7,9
7,8
8,0
7,7
8,3
7,8

7,6
7,6
7,8
7,8
7,3
7,8

7,5
7,7

7,1

Casper van Dijk

T-Shirts!
In de enquête werd duidelijk dat de opvallende T-shirts van de spelleiding erg
gewaardeerd werden. Natuurlijk kunnen we niet ieder Arcana lid in zo’n
belangrijk spelleiding-shirt laten lopen, maar wel in iets wat er heel erg op lijkt
en minstens zo mooi is. Nu te bestellen: het originele Arcana T-shirt. De shirts
zijn 10 euro, en verkrijgbaar in alle maten van S tot en met XXXL. Het is een
zwart
T-shirt met op de achterkant in het wit het Arcana-logo en de naam Arcana.
Bestellen kan via info@arcana.nl of via 076-5209231.
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Arcana organiseert: Live XIX
Waar & wanneer: vrijdag 29 tot en met zondag 31 oktober 2004, te DilseStokkum (België)
Je bent vast nog niet geheel bekomen van de gele koorts en
verder was je al niet helemaal fris meer. Was dat je ergste
probleem maar: de alven zijn nog steeds aanwezig en zijn
niet van plan te vertrekken. Zo langzamerhand begin je een
hekel te krijgen aan paars……
In deze Foliant zit zoals altijd een formulier, waarmee je je
nog in kunt schrijven als speler of figurant. De snelste manier
om je in te schrijven is via de Arcana website. Vergeet niet
zo snel mogelijk te betalen, want de datum van betaling geldt
als datum van inschrijving. Deelname aan de live staat alleen
open voor leden van Arcana. De minimumleeftijd voor
deelname is 18 jaar. Als je nu nog geen lid bent, vergeet dan
niet om bij het inschrijven aan te kruisen dat je lid wilt
worden en vergeet vooral niet om dan ook het lidmaatschap voor 2004 te
betalen.
Het deelnamegeld voor live XIX bedraagt ¼ 55 voor figuranten en ¼ 90 voor
spelers. Het lidmaatschap van Arcana kost ¼ 12. Maak het bedrag over op bankrekeningnummer 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, en vermeld bij de
opmerkingen "t.g.v. Arcana te Leiden". Als je het bedrag stort, met Girotel
betaalt of door een ander laat betalen, denk er dan a.j.b. aan om je naam en
adres te (laten) vermelden. Belgische deelnemers kunnen, door bemiddeling van
VZW Eternica, bij een Belgische bank terecht. Maak het bedrag over naar
rekening 001-2149427-80 t.n.v. "Eternica-Arcana" van de ASLK Evere-Zuid,
Eversestraat 1, 1140 Evere. Vermeld alsjeblieft je naam en het nummer van de
live. Dit rekeningnummer is alleen voor betalingen aan Arcana!
Gerard Bloemers
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Arcana organiseert: Figurantendag live XIX
Wanneer: zondag 17 oktober, vanaf 13:00 uur. (onder voorbehoud)
Waar: Studentensociëteit De Bolk, Buitenwatersloot 1 te Delft (onder
voorbehoud)
Om de figuranten in te wijden in scenario en spelreglement en de rolverdeling
door te spreken, organiseren we in de weken voor de negentiende live een
figurantendag. We hopen dat alle figuranten op deze dag kunnen komen. Als
dat niet lukt, neem dan vooraf contact op met de scenario groep (b.v. Eric
Vinken, tel. 076 5209231 ). Dan zullen we proberen met je wensen rekening te
houden.
Het programma ziet er als volgt uit: we vertellen iets over de spelwereld en
zullen het scenario in grote lijnen uit de doeken doen. Aangezien je tijdens het
weekend ook op zult treden als scheidsrechter, zullen we wat meer in detail
ingaan op de laatste versie van het spelreglement. Ook zal er veel aandacht
besteed worden aan het (altijd lastige) invullen van de personagekaarten. Tot
slot zullen we op de bijeenkomst de figurantenrollen
doorspreken.
Onder de kostuums draag je het liefst neutrale donkere
kleding. Je wordt verzocht naar de live het volgende mee
te nemen: zwarte bloes en/of trui; zwarte maillot, legging
en/of (jogging)broek; stevige riem; laarzen en/of stevige
schoenen. Het is niet echt sfeervol als je gaat figureren
met een boerentuniek of monstergewaad aan, met
daaronder een spijkerbroek en sportschoenen. Kun je
vóór je naar de figurantendag afreist, uitzoeken of je
alles hebt (en anders op de figurantendag aan de bel
trekken)?
In september ontvangen alle figuranten het spelreglement en de figurantenmap.
Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag en
maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In de figurantenmap vind je
een routebeschrijving naar Dilse-Stokkum en allerhande praktische informatie
met betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die
ook op de figurantendag beantwoord zien.
Hopelijk tot ziens op de figurantendag!
Lilian Stigter
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Inschrijving figuranten
Sinds enige lives lijkt het een trend te worden dat
figuranten zich steeds later inschrijven voor de Elerionlives. En daarmee doen de laatinschrijvers zichzelf te
kort!
De scenariogroep houdt bij het schrijven van het
scenario rekening met welke figuranten er de komende
live gaan spelen. Regelmatig schrijven ze rollen
specifiek voor bepaalde figuranten, tenminste als die
zich hebben ingeschreven. Hoe eerder de scenaristen
weten welke spelvoorkeuren figuranten hebben hoe
beter ze er rekening mee kunnen houden. Niet dat de
scenaristen aan alle wensen van elke figurant kunnen voldoen, maar vaak
genoeg komen de wensen van figuranten en de gedachten van de scenariogroep
overeen.
Plat gezegd: hoe eerder je je inschrijft, hoe groter de kans dat je rol op je lijf en
naar je wensen geschreven wordt.
Naast het eigen belang van vroeg inschrijven, maak
je het de organisatie van de live ook logistiek een
stuk gemakkelijker. Dus hierbij een oproep aan alle
figuranten: schrijf je vroeg in voor een live! En
daarbij geldt: hoe eerder hoe beter, voor de
organisatie en voor jezelf.
Eric Vinken
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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Telefoon: : 076 5209231 (Mariëlle Klerks, bellen 18:30 - 22:00 of in het weekend)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl
Inschrijfformulier ARCANA live XIX 29,

30 en 31 oktober in Dilse-Stokkum (België)

O Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in als deelnemer aan de live
O Ik word lid van r.s.v. Arcana en schrijf me bij deze in als lid èn als deelnemer aan de live
Ik wil meedoen als

O Speler
O Figurant

O Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant
O Figurant, maar als dat niet kan, dan als speler

(kruis je voorkeur aan)

SPELERS

FIGURANTEN

O Ik speel voor het eerst mee en wil graag met een
nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

Voorkeur voor figurantenrollen: (kruis je voorkeur aan)
O Vooral rollenspel, langere of kortere rollen
O Vooral rollenspel, korte rollen
O Vooral actie, korte rollen
Eigen idee of aanvulling:

2e: .....................................................................
3e: .....................................................................
I.v.m. typecasting van figuranten onderstaande gegevens graag
invullen:

Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:
O Krijger
O Spoorzoeker
O Druïde
O Priester van de Jaden Hemelkeizer
O Priester van de Generaal
O Tovenaar
O Avonturier (vermeld dan ook het door jou gewenste
talent en vaardigheid)

Lengte: ......... m.
Gewicht: ......... kg.
Fysieke conditie: goed / matig / slecht
Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

O Ik speelde reeds mee aan live XVII en/of live XVIII
en wil graag mijn karakter behouden.
Naam karakter: ...........................................
Naam en voorletters:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats
Land:
Telefoon (thuis en werk)
E-mail adres:

............................................................................................................
.........................................Geboortedatum:.........................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Plaats en datum: ...............................

Handtekening: .......................................

Het lidmaatschap kost ¼12 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere activiteiten van Arcana. Leden
krijgen 4 maal per jaar het verenigingsblad De live kost ¼55 voor figuranten en ¼90 voor spelers. Hiervoor krijg je een spannend spel van
vrijdag- t/m zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Postbus 16144, 2301 GC Leiden. Geld overmaken
naar: # 88.07.67.081 van de Fortis bank te Delft, Nederland, t.n.v. ARCANA of # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana, ASLK EvereZuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België. Het moment waarop betaald wordt, is het moment van inschrijving. Bij annulering tussen vijf en
drie weken voor aanvang wordt het deelnamegeld teruggestort, minus ¼12,- voor verstuurde documenten en administratiekosten. Bij
annulering binnen drie weken voor de live vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook dan wordt ¼12,ingehouden voor verstuurde documenten en administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Arcana lustrum: een korte impressie
Op zaterdag 18 april werden we rond het middaguur ontvangen door de
slotheer en zijn beeldschone echtgenote Octavia..Onder de genodigden waren
veel oude bekenden (al dan niet uit de doden herrezen) en enkele jonge
nieuwelingen. Onder genot van een drankje begonnen de Spelen. Het eerste
evenement was het zwaardvechten. Er werden rake klappen uitgedeeld! De
deelnemers waren zo verzwakt door de voorrondes dat de finale later plaats
moest vinden. Hierna kwam het boogschiet-toernooi aan bod. De jonge
jonkvrouwe Nutricia in haar verblindend blauwe ensemble verbijsterde zowel
deelnemers als omstanders met haar uiterst secure schoten en ze werd met
grote voorsprong winnaar van dit toernooi. Daarna konden de ridders te paard
zich met elkaar meten. Dreunende hoeven, botsende paardenlijven en
vervaarlijke lansen maakten ook dit deel van het toernooi een spektakel. Helaas
moest een der paarden zijn strijdlust zwaar
bekopen toen het in de hitte van de finale een
poot brak. Hierna waren de zwaardvechters
voldoende hersteld om aan de finale te
beginnen. Tussen de bedrijven door werd taart
geserveerd ter ere van de verjaardag van de
kasteelheer. Hierna was het tijd voor nog een
paar biertjes, voor we werden genood om aan
te zitten aan het copieuze diner. Hierna werden
sterke verhalen verteld bij het loeiende
kampvuur op het toernooiveld, tot het moment
dat ook de stoersten en sterksten naar hun bed
vertrokken.
Iedereen heeft het ontzettend naar zijn zin gehad, mede door de leuke en
ontspannen sfeer. Het is wel relaxed om niet de hele tijd op je hoede te hoeven
zijn voor alven, monsters of andere onaangenaamheden die je zo vaak van je
bier afleiden. Bovendien was het heerlijk lenteweer zodat we de hele dag buiten
konden bivakkeren. Het was voor het eerst dat de jongere generatie Arcanoiden
aanwezig was bij een Arcana evenement, in de vorm van jonge helden,
jonkvrouwen, kleine ridders en draakjes, en ze deden enthousiast mee.
Sommigen kunnen niet wachten tot ze 18 zijn en écht mee mogen.
Veel dank aan de lustrumcommissie en de kookploeg voor dit fijne weekend. Ik
vind dat het volgende lustrum over 5 jaar weer net zo groots gevierd mag
worden!
Lilian Stigter
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Arcana lustrum: Jubileum poppenspel
Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, heeft Arcana uitgebreid haar jubileum
gevierd. Wat hierin niet vermeld is, en wat je ook niet kunt weten als je niet
aanwezig was, is dat er in de goed-Arcaanse traditie een poppenspel is gemaakt
voor de gelegenheid. Het is veel te leuk om de thuisblijvers te onthouden dus
heeft Anne het beschikbaar gemaakt zodat we het hier kunnen presenteren.
Volgende keer toch maar meegaan?

Reclame
[1]
Heeft u last van magische obstipatie,
Necrofilie of demonische vibratie?
Bent u te mager of te dik?
Kom dan naar Kuuroord St. Walrick!
[2]
Het Björn-Agùn weeshuis is nu gereed en heel!
Dus heeft u misschien een weesje te veel?
Stuur het naar Sonnema met spoed
Want daar zorgen ze voor hun weesjes, heel erg goed!
[3]
Leer, hout, smeedwerk
en het opvoeden van draken…
Ambachtshuis Al’Dente:
“wij kunnen alles maken!”

Een Geschiedenis van de Wilde landen
- Een terugblik ter ere van 10 jaar Eleriaanse lives. We vertrouwen er evenwel op dat u zult begrijpen dat iedere gelijkenis met
thans levende of overleden personen natuurlijk berust op louter toeval.
Het is nu ruim tien jaar geleden
dat er hard om 'de wilde Landen' werd gestreden
De lokale Umbriërs versloegen, 't is ongehoord,
onderwereldse alven uit een demonische poort
om dan door Elerion's leger omver te worden gereden.
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Maar hoe regeer je over een land dat zoveel inwoners mist?
Pacificeren die hap en stúúr die trouwe kolonist!
Stuur al het uit- en overschot,
die krijger en tover en halve zot,
al die beschaving die Umbrië zo node mist!
En om u de recente geschiedenis te verklaren,
beschrijven wij hier wat van die kolonist-exemplaren:
In den beginne waren de Wilde Landen dus vrij leeg,
maar toen was er Elric die het podium besteeg.
Hij kwam, hij zag, hij overwon,
en koesterde zich langdurig in de zon.
Geen mens, die hem nog van zijn plaats af kreeg.
(Lijmtang+Elric blijft staan gedurende rest van het stuk zonder nog iets te doen)
En ja hier is ze dan,
Mithras de bezweer-madam,
altijd broedend bij de kroeg
van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg
over ‘hoe kom ik aan de man?’
(Misschien die Elric die daar staat
maar die geen blik in mijne richting slaat?)
Nee, dan Von Trox, altijd vooraan, daar achter in de strijd
en voor elke prijs tot terugtrekken bereid.
Maar voor hij aan het werk gaat,
wil hij een goede kosten-baten-plaat
zodat ú weet dat geld niet stinkt, maar wel gedijt.
En daar is Zippolantis, bekend van toverstok en fles,
die leerde menig Umbriër en Eleriaan een harde wijze les.
Maar tegenwoordig staat hij ten paleize - soms ontkleed!en verklaart hij zich helemaal pro-Leet.
Staat hij voor zijn keizerin op de bres.
Alles van de natuur, wist druïde Champix;
Hij kende alle juiste trucs en tricks
over hoe je de vader tevreden houdt
met een lekkere omgebouwde hertenbout
en dat dat een gelovige het leven kost, gaf hem niks
15

Het kaliber van de bisschoppen, door Leta aangesteld
heeft in de Wilde Landen, menigeen versteld
zo vond men er slaapwandelende genezers
en gedegen wetboek-lezers
die verder ongevaarlijk zijn, zo welgeteld.
En kent u nog... Lieve Lisa, de koppelaar
die koppelde, copuleerde en koppelde maar:
man en vrouw, auto- of allochtoon
ze smeedde elke verbintenis gewoon
maar dinghoofd Riekus was voor haar!
Broeder Humus hield meer van het leven
zou hiervoor zijn laatste krachten geven,
zelfs midden in de nacht, kon hem niets schelen.
Maar vergat uiteindelijk zichzelf te helen
en is nu voorgoed tot bosgrond verheven.
En u kent wellicht de spoorzoeker Convivax
De zich vrijwillig onthield van elke climax
behalve op den duur
tijdens een ritueel van de natuur
waarna hij prompt door alle remmingen heen brak.
Stapper stapte, zijn voorzichtigheid groot
zeer behoedzaam in de door Glaznegta gegraven sloot.
Het water steeg hem naar zijn keel
en hij baalde vast veel
toen bleek hoe hij zijn vrienden te kort schoot.
Blikkie’s opkomst was spectaculair,
In een harnas met veel flair
Toch moest deze held in het stof happen,
Het pantser kon niet tegen rake klappen,
Zijn dood was derhalve ordinair
Ook runenmeesters met baard of met hoed
leek een Umbrische werkvakantie wel goed
en wat geeft het als dat
veroorzaakt een magisch gat?
Dan smeer je hem snel, te wiel of te voet.
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Necromantiërs kent u vast als een zeer select geheel,
maar in de Wilde Landen vind je er juist heel veel:
Elk doet wat hij zelf wil
en naar eigen goeddunken en gril,
hun ‘gildenmeester’ valt slechts meewarig geknik ten deel.
Anorak van Elster bezat geen koperen cent
Maar met vlijt en ijver schopte hij het tot resident.
Een zeer ondankbare taak,
maar zo hoor je wel vaak
Gelukkig vond weduwe de Bouvrie hem een hele vent!
Vanzelfsprekend kreeg de Umbrië ook “hoog” bezoek:
zowel Leta als Ka’Rashied brachten er tijd zoek
op zoek naar veiligheid en medestand
belandden zij in het Wilde Land
en brachten zij strijd en veel gevloek.
Gelukkig waren er ook lokalen met een strategische knobbel,
neem nu de hele familie van Lotov Trobbel:
vaderlief die in Kro Terlep regeert,
hijzelf die een gillende runemeesteres bezweert,
dat belooft wat voor de nakomelingschap van dat koppel…
Björn Agün, zoon van Husqvarna, heer van Sonnema,
verzamelde namen en dacht heel diep na:
“Uit as bestaat men, dus is ’t zeer gepast
als men aan het einde wordt ver-ast,
en dan bijeengeveegd met blik en handveger van mijn pa!”
Zijn dochter Yor, voorheen slechts Spillinkra
verzamelt ook namen, maar denkt minder na:
“Lang leve het geel van de koorts en de zon,
To hell! met dat machtige Elerion.
Alles voor mezelf en la Familia!”
Maar dat er in een familie ook wel eens een minder appeltje zit,
dat ontdekte aan de levende lijve Garod de Smid:
Té weinig bijstand, té veel geïntrigeer:
al dat Al’Dente gedoe, Garod trók het niet meer
en nu zitten zij zonder hem pas goed in de shit.
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Nicasius Noordman, priester en handelaar,
staat altijd met zijn handel klaar:
een wijntje waar je in een roes van zakt
of weer een waterdicht demonisch pact?
Anders nog iets? U zegt het maar!
Misschien hebt u wel gehoord van vampierjager von Micken
die ook een onderzoekscentje mee komt pikken.
Altijd op zoek naar een abominatie
en zeer bij de keizerin in de gratie
moet men al zijn grillen maar slikken.
En wat is dat die paarse vlek?
Een álf? Nee, wóudloper, ben je gek!
Dat is Al’Dente, Lambiek,
de roddelaar vol repliek.
Die is niet gevallen op zíjn bek.
Hier is Uma, paladijn van de vader,
voor ’t organiseren van rituelen, een echte aanrader.
De volgende happening wordt gewoon
Het wegwerken van een vleermuisdemoon
In de kringloop, het natuurlijke kader.
Er kwamen ook lange mannen uit ’t Heuge Neurden
die vonden dat de andere kolonisten maar zeurden
over hoofdzonden en magie
en per ongeluk een mep of drie
en ze zéker veel te veel geld beurden.
Houdt u misschien van man in blik?
Dan bent u met Phresie Al’Dente in uw schik:
hij rent heen en weer
en overlegt nog een keer
en dan gaat het van klik, klik, klik.
Gelukkig heeft de JHK Paladijn Ferdinand,
de aanstaande bisschop’s linkerhand.
Hij schuwt geen strijd
en ontspant op zijn tijd
Als zijn pantser weer in de smidse belandt
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Hoera, onze Elric blijkt niet meer alleen
maar bracht ook zijn neef op de been.
Nu staan ze gedwee
in de zon met zijn twee
en kun je om beiden niet heen.
Nele Al’Dente, geen kolonist, maar autochtoon,
maakt houtwerk en poppenspel meesterlijk schoon
en zit iedereen vreselijk in de gele koorts-knel
dan zet zij eigen lijf en leden op het spel
en leidt ze meesterlijke rituelen zonder schroom.
En ook al dat demonisch gespuis
verwisselt graag de onderwereld voor een Umbrisch huis
Bileth, Azhrarn, Flauros,
Aton, K-R en Barbatos
Allemaal voelen ze zich er thuis.
Maar wat brengt nu hoog en laag
écht naar Umbrië, is de vraag?
’t is dé keuken, moet u weten
het Umbrische voortreffelijke eten
want liefde gaat immers door de maag.
En nu, na tien jaar pacificatie, kolonisten en integratie,
denkt u natuurlijk Umbrië maakt écht deel uit van de Eleriaanse natie.
Maar helaas niets is minder waar,
Er dreigt wederom een ‘nieuw’ gevaar:
en wel een heuse alveninvasie.
Dus wat leert men van de geschiedenis?
Dat er eigenlijk niks veranderd is!
Anne van Diepeningen
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Puerto Diablo: Schepen van de Zeventiende
Eeuw
In dit stukje vind je informatie over enkele scheepstypen van de zeventiende
eeuw. Meer informatie over de namen van de onderdelen van een schip en
kleurenillustraties kun je vinden op http://www.puertodiablo.nl/
schepen.htm

Armazoen
Dit is de benaming van een slavenschip en zegt niets over het scheepstype. De
Nederlanders dreven driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Amerika. Van
Europa naar Afrika exporteerde men drank, textiel en wapens. In dit stadium
werd het schip als een cargazoen aangeduid. Deze goederen werden geruild
tegen slaven die in Amerika nodig waren voor de plantage. Op de terugreis naar
Nederland nam men katoen, suiker en tabak mee.

Fluit
In 1595 liep het eerste zogeheten fluitschip in Hoorn van stapel. Het was een
praktische aanpassing van een bestaand type door Pieter Jansz Liorne. Zijn
verbetering was een onmiddellijk succes, tussen 1595 en 1603 werden tachtig
fluitschepen gebouwd. Het grote voordeel van het fluitschip was het smalle dek,
daardoor hoefde er bij de passage door de Sont weinig belasting te worden
betaald, aangezien dit afhankelijk was van het oppervlakte van het dek.
Daarnaast was het schip snel en had het maar een kleine bemanning nodig. Het
werd dan ook de ideale koopvaarder voor Europese bestemmingen. De VOC
gebruikte dit type driemaster ook, maar voor de vaart in tropische wateren werd
het veel zwaarder uitgevoerd, onder andere met een dubbele huid.
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Fregat
Een driemaster die als
oorlogs- en handelsschip
te gebruiken is. Hoewel
het
minder
zwaar
bewapend was als een
linieschip, maakte de grote
snelheid het zeer geschikt
voor de oorlogsvoering.

Galjoen
In eerste instantie een vanuit de kraak ontwikkeld handelsschip met twee of drie
dekken en drie masten. Later werd het ook zwaar bewapend oorlogsschip. Door
de vele dekken kon men een enorme hoeveelheid kanonnen plaatsen.
De Spanjaarden hebben dit scheepstype zeer lang in dienst gehouden.

Galei
Een laag oorlogsschip dat zich in de landen rond de Middellandse Zee
geleidelijk ontwikkeld heeft uit oude Griekse en Romeinse roeischepen.
De bemanning kon op grote galeien tot 500/600 man oplopen.
Barbareise
en
Turkse
galeien
werden
vooral
geroeid
door
slaven. Europese
galjoenen werden
veelvuldig
gebruikt
als
strafschepen.
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Kogge
Een laat middeleeuws vrachtschip, dat tot in de 17e eeuw gebruikt werd. Dit
type schip werd veel gebruikt in de handel tussen de Hanze-steden. Ook werd
het gebruikt om kruisvaarders mee te verschepen.

Kraak
De voorloper van het galjoen. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de
Portugese carrack of caracca. De kraak was een driemaster met een voor- en
achterkasteel. Typerend voor de kraak is het achterkasteel. Dit kon wel twee of
drie verdiepingen hoog zijn en ver over de achtersteven uitsteken.

Spiegelschip
Deze naam slaat op de platte achterkant van het schip dat de Spiegel genoemd
werd. Zo'n spiegel was vaak uitbundig gedecoreerd met houtsnijwerk, dat soms
zelfs met echt bladgoud werd afgewerkt. Vooral de schepen van de OostIndische Compagnie toonden met zo'n spiegel de enorme rijkdom van dit
handelshuis. Het Spiegelschip was een kruising tussen een oorlogsschip en een
handelsschip. Het moest zowel veel lading uit de verre mee kunnen voeren,
alswel deze lading verdedigen tijdens de lange en gevaarlijke reis.
Bronnen:
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jra511/schepen.html
http://www.vaartips.nl/zeevaart.htm
Sander ten Napel
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De Middeleeuwen: Middeleeuwse poëzie op
internet
De soldaat , wapensmid, valt voor de sergeant op de knieën en begint:
“Ohh, dame met uw haren zo blond,
Ik wou dat ik u vaker op mijn aambeeld vond.”
Op de lives wordt heel wat afgedicht. Ook de Wilde Post voorziet in allerlei
afgrijselijke rijmelarijen. Maar het heeft wel wat, dat rijmen. Heksen vallen voor
stoere krijgers en zelfs de knieën van de residente worden week bij het horen
van verschrikkelijke poëzie. Douglas Adams schrijft niet voor niets in zijn
beroemde “The Hitchhikers Guide to the Galaxy” dat poëzie een van de meest
afgrijselijke martelwerktuigen kan zijn: beroemd als zodanig is de dichtkunst
van de Vogons. Poëzie, mooi of niet? Het heeft me geïnspireerd in de keuze van
de volgende bron van middeleeuwse afbeeldingen op internet verkrijgbaar.
Begin veertiende eeuw wordt in opdracht van de
Heren Manesse in zuid Duitsland een boekwerk
gemaakt met een grote verzameling minnezangen.
Het werk van vele troubadours en minstrelen is
vastgelegd en verfraaid met vele fantastische
afbeeldingen. Deze afbeeldingen worden ook wel de
Manesse genoemd. Nederlands oudst bekende
dichter Hendrik van Veldeke staat ook afgebeeld. De
Duitsers claimen van Veldeke ook, omdat daar hij in
Limburg werkte en de grenzen destijds erg anders
lagen. Het boek ligt in de universiteitsbibliotheek
van Heidelberg en staat ook bekend als het 'Große
Heidelberger Liederhandschrift'. Heel bijzonder is
dat het om niet religieuze gedichten en liederen gaat.
Buiten dat de Manesse fantastische afbeeldingen zijn, geven ze een goed beeld
van middeleeuwse kleding en heraldiek. Bijna alle figuren die zijn afgebeeld
zijn voorzien van hun heraldische wapen.
In het hele boek zijn 137 afbeeldingen te vinden, en ze zijn allemaal
beschikbaar op internet. De beste links zijn:
www.tempora-nostra.de/manesse/manesse_start.shtml
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg848
Veel plezier,
Gilbert van Zeijl
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Horror Acanae: Zum Raben

Er zijn nachten dat de maan zo helder schijnt
En alles zo stil is.
Dan rijdt Wotan door het woud.
Dit zijn de ravennachten.
Wanneer alle raven wit zijn en spreken kunnen,
En iedereen hen kan verstaan.

Inleiding
Rollenspelvereniging Arcana presenteert onder de titel Horror Arcanae een
reeks rollenspellen waarin blijkt dat achter de ons bekende wereld een andere
wekelijkheid schuilgaat. Een realiteit waarin aliens onder ons zijn, de doden
zich wreken, en oeroude goden ontwaken.
Het gaat steeds om rollenspel rond het thema horror, maar deze serie is in
tegenstelling tot Arcana’s Elerion geen vervolgverhaal. De scenaristen
bedenken het verhaal en alle rollen. Met andere woorden: ook de rollen van
spelers worden door de scenaristen bedacht en uitgewerkt.

Zum Raben
Op een kille novembernacht in 1773 strandt een groep reizigers in een
afgelegen herberg in het Zwarte Woud. De plaatselijke bevolking is niet
onvriendelijk, maar lijkt wel bijzonder achterdochtig. Is dit het gebruikelijke
wantrouwen van provincialen jegens vreemden of is er meer aan de hand? En
waarom schrikt iedereen op wanneer de deur opengaat?

Waar en wanneer?
Horror Arcanae: Zum Raben zal hopelijk plaatsvinden op zaterdag 27 november
2004. Op dit moment is de locatie nog niet definitief, dus helaas is ook de
datum onder voorbehoud.
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Inschrijving
Je kunt je nu nog niet inschrijven, maar je kunt wel de www-pagina van Arcana
in de gaten houden (http://www.arcana.nl) of een mailtje sturen naar
het organisatieteam (horror@arcana.nl) om aan te geven dat je
belangstelling hebt. In het laatste geval sturen we je per mail of per post een
inschrijvingsformulier. In ieder geval zal in de volgende Foliant een
inschrijvingsformulier worden geplaatst.
Er kunnen ongeveer 18 spelers meedoen en een klein aantal crewleden, die de
organisatorische en huishoudelijke taken op zich nemen. Als je overweegt om je
in te schrijven als crewlid, neem dan eerst contact op met het organisatieteam
(horror@arcana.nl). Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers
beperkt is en dat inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van de
betalingen.

Kosten
Het deelnamegeld voor Horror Arcanae: Zum Raben bedraagt voor spelers ¼ 50
en voor crewleden ¼ 30. Voor deelnemers is het lidmaatschap van RSV Arcana
verplicht.

Wat krijg je?
• Een smakelijk diner, een comfortabel bed en een uitgebreide brunch.
• Een bondig spelreglement (nagenoeg freeform).
• Een uitgebreide omschrijving van je personage (achtergrond, kennis,
motieven en doelen).
• Intrigerend en beangstigend rollenspel van zaterdagavond tot de kleine
uurtjes van zondag.
Martin “Bush” Welsh en Jacco Kwakkel
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Agenda
Mei
28 t/m 30 mei 2004
Enneade organiseert Bonebreaker's Bar 6: "Macht" der gewoonte
Meer info op de Enneade WWW-pagina http://enneade.nl/
Eind mei 2004
Eternica organiseert de Kronieken van Dante
Meer info op de Eternica WWW-pagina http://www.eternica.com/
Juni
4 t/m 6 juni 2004
De Oneiros Caege XV "In Torper" zal plaatsvinden op het domein La Fresnaye
te Dworp. Meer informatie te verkrijgen op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/
4 t/m 6 juni 2004
Cauldron organiseert Cauldron: Shadowrifts 3 te Uden
Meer info op de Cauldron WWW-pagina http://cauldronnl.bene.ws/
4 t/m 6 juni 2004
Proöptiki organiseert 'Een uithoek van Zunder
Meer info op de Proöptiki WWW-pagina http://prooptiki.bene.ws/
11 t/m 13 juni 2004
Atilla organiseert een driedaagse outdoor in Nolde (bij Linde) vanaf 19.00 uur.
Meer info op de Atilla WWW-pagina http://www.attilalrp.nl/
18 t/m 20 juni 2004
Arcana organiseert "Puerto Diablo", een historie-spel dat zich afspeelt in de
Caraiben in de zeventiende eeuw (1663), de plaats en tijd van de boekaniers.
Plaats: Scouting-terrein "Scoutcentrum Rotterdam" te Capelle aan de IJssel.
Meer info en inschrijven op de http://www.puertodiablo.nl/ website
van Puerto Diablo, via email naar info@puertodiablo.nl of reguliere
post naar: Esschilder 20 zwart 2012 BD Haarlem
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19 juni 2004
Ring of Doom organiseert een ééndaagse live, domein Verbruggen, Hekelgem,
Affligem. Meer info op de Ring of Doom WWW-pagina
http://ringofdoom.bene.ws/
27 juni 2004
Dummnoni Chronicles organiseert Days Of The Alchemist 2: The Veil Of
Gwynevere... (Indek Trilogy Part II) nabij Utrecht. Meer info op de Dummnoni
Chronicles WWW-pagina http://home.tiscali.nl/dummnoni/
main/index.htm
Eind juni 2004
Eternica organiseert de Kronieken van Dante. Meer info op de Eternica WWWpagina http://www.eternica.com/
Juli
10 juli 2004
Eternica organiseert (Onder voorbehoud!!!) de Alcharion BBQ.
Meer info op de Eternica WWW-pagina http://www.eternica.com/
15 t/m 18 juli 2004
Vortex Adventures organiseert The Summoning
Meer info op de Vortex Adventures WWW-pagina: /vortex.bene.ws mail
naar: info@the-vortex.nl of bel voor info met 06-52147444 (alleen tussen 20.00
& 22.00!).
30 juli t/m 1 augustus 2004
Avatar organiseert Avatar 2004. Meer info op de Eternica WWW-pagina
http://www.eternica.com/.
Augustus
16 t/m 20 augustus 2004
Emphebion organiseert haar zomerlive. Het evement begint maandag om 12.00
uur 's middags en duurt tot vrijdag 12.00 uur. Deze evenement wordt gehouden
op de locatie "Brabantbos" te Lierop. Meer info op de Emphebion WWWpagina http://www.emphebion.org/
20 t/m 22 augustus 2004
Dawn organiseert Live II: Zeilen zonder wind. Meer info op de Dawn WWWpagina http://www.dawnlrp.tk/
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27 t/m 29 augustus 2004
Charm organiseert Live VII: “De Opkomst van Aganath” te Oosterbeek. Voor
info mail naar charm_larp@hotmail.com of gobboe@netscape.net,
of kijk op de website http://www.charmlive.nl.
27 t/m 29 augustus 2004
Jarinsveld organiseert 'De Kinderrover van Jarinsveld' . Meer info op de
Jarinsveld WWW-pagina. http://www.jarinsveld.com/
September
3 t/m 5 september 2004
RSV Maerquin organiseert haar 15e Koninkrijk Malatie Weekend in Orvelte.
Meer info op de Maerquin WWW-pagina http://www.maerquin.nl/,
mail naar info@maerquin.nl of bel naar +(31) (0)30 2342820 (tussen 20:00 en
22:00 u).
5 september 2004
Dummnoni Chronicles organiseert Days Of The Alchemist 3: A Leap Of The
Salmon... nabij Apeldoorn. Meer info op de Dummnoni Chronicles WWWpagina http://home.tiscali.nl/dummnoni/main/index.htm
10 t/m 12 september 2004
Cauldron organiseert Cauldron: Shadowrifts 4 te Uden. Meer info op de
Cauldron WWW-pagina.
10 t/m 12 september 2004
De Zwarte Vlam organiseert de Zwarte Vlam III. Meer info op de Zwarte Vlam
WWW-pagina, of mail naar dezwartevlam@hotmail.com
25 en 26 september 2004
Cauldron organiseert The Great War. Meer info op de Cauldron WWW-pagina
http://www.cauldron-nl.bene.ws/
Oktober
1 t/m 3 oktober 2004
Oneiros organiseert haar Manticore X op locatie La Fresnaye te Dworp. . Meer
informatie te verkrijgen op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/
8 t/m 10 oktober 2004
Dummnoni Chronicles organiseert Destiny VII: Test Of The Brehan... (Indek
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Trilogy Part III) in Flevoland. Meer info op de Dummnoni Chronicles WWWpagina.http://home.tiscali.nl/dummnoni/main/index.htm
23 oktober 2004
Eternica organiseert een pre-halloween fuif. Meer info op de Eternica WWWpagina http://www.eternica.com/.
29 t/m 31 oktober 2004
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar 19e live roleplay-weekend op het
"Heuvelsven" te Dilse-Stokkum (België). De inschrijving voor deze Live opent
pas aan het einde van Live 18! Informatie: Telefoon: 076 - 5209 231 (Marielle
Klerks, doordeweeks van 18:30 tot 22:00h en in het weekend) of bezoek onze
mooie website te http://www.arcana.nl.
29 t/m 31 Oktober 2004
Cauldron organiseert FORMANTERRA 8 in het themapark Archeon
Meer info op de Cauldron WWW-pagina http://www.cauldronnl.bene.ws/
12 t/m 14 november 2004
Oneiros organiseert Poort.
Meer info op de Oneiros WWW-pagina http://www.oneiros.org/
19 t/m 21 november 2004
Eternica organiseert Alcharion 8, Monsalvaet, Westouter
Meer info op de Eternica WWW-pagina http://www.eternica.com/
3 t/m 5 december 2004
Oneiros organiseert Caege XVI Meer info op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/
4 t/m 6 maart 2005
Eternica organiseert Eternica Live 22. Meer info op de Eternica WWW-pagina
http://www.eternica.com/
18 t/m 20 maart 2005
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar 20e live roleplay-weekend op de
"Kalei" te Dilse-Stokkum (België). (Electronisch) inschrijven is mogelijk na
Live 19. Informatie: Telefoon: 076 - 5209 231 (Marielle Klerks, doordeweeks
van 18:30 tot 22:00h en in het weekend)
2 t/m 3 april 2005
Eternica organiseert Alcharion 9, Ancien Moulin Magotiaux, Gouvy.
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Meer info op de Eternica WWW-pagina http://www.eternica.com/
29 april t/m 1 mei 2005
Oneiros organiseert Manticore XI: 'A Brave New World: Continental
Breakfast'.
Meer info op de Oneiros WWW-pagina http://www.oneiros.org/
30 september t/m 2 oktober 2005
Oneiros organiseert Manticore XII: Manticore 12 'Return of the Dragons'
(werktitel). Meer info op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/
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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM
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